
AD\635765SL.doc PE 376.662v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2006/2132(INI)

24.10.2006

MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov

o načrtu za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010
2006/2132(INI)

Pripravljavka mnenja: Inger Segelström



PE 376.662v02-00 2/5 AD\635765SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\635765SL.doc 3/5 PE 376.662v02-00

SL

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za pravice 
žensk in enakost spolov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 
pobude:

1. pozdravlja znatno izboljšanje splošnih razmer v zadnjih letih na področju enakosti med 
ženskami in moškimi ter v zvezi s tem opaža, da ženske predstavljajo več kot 44 % 
zaposlenih ter da je povprečno 30 % vseh podjetnikov in več kot 50 % študentov žensk; 
upa, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval;

2. obžaluje, da je razlika pri plačilu žensk in moških kljub zakonodaji EU na tem področju 
še vedno 15 %; poziva države članice, naj sprejmejo cilj za zmanjšanje te razlike; 
pozdravlja pobudo Komisije, da o tem kmalu objavi sporočilo; priporoča, da naj temu 
sporočilu sledijo aktivni ukrepi; poziva Komisijo, naj tudi zagotovi, da na podlagi 
direktive o enakem plačilu ženske ne bodo diskriminirane, ker imajo manj delovnih 
izkušenj zaradi vzgajanja otrok;

3. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za doseganje barcelonskih 
ciljev glede otroškega varstva in v zadostnem obsegu razvijejo cenovno ustrezne storitve 
oskrbe za starejše, invalide in ostale vzdrževane osebe;

4. poziva Komisijo, naj spodbuja aktivne politike in posebne ukrepe za odpravo revščine 
žensk iz prikrajšanih skupin, kot so matere samohranilke, starejše ženske in priseljenke;

5. obžaluje, da se nadaljuje splošna diskriminacija žensk, ki niso zaposlene in se v celoti 
posvečajo vzgoji otrok in skrbi za družino, ter države članice poziva, naj si prizadevajo za 
odpravo te diskriminacije na primer s tem, da se obdobje, ko ženska skrbi za otroke, šteje 
v pokojninsko dobo;

6. poziva države članice, naj spodbujajo temeljno vlogo moških pri doseganju ravnotežja z 
vidika spola, na primer s spodbujanjem starševskega ali očetovskega dopusta in delitve 
pravice do varstva z ženskami; poziva Komisijo, naj razišče, zakaj se tako malo moških 
odloči za starševski ali očetovski dopust;

7. ponavlja svojo obsodbo vseh oblik nasilja na osnovi spola1; poziva Komisijo, naj razišče 
temeljne vzroke za nasilje na osnovi spola in izoblikuje pokazatelje za pridobitev 
zanesljivih podatkov o številu in uskladitev statističnih podatkov o žrtvah med državami 
članicami;

8. poziva Komisijo, naj čim prej zbere primerljive in zanesljive podatke o trgovini z ljudmi, 
na podlagi katerih bo pojav ocenjen in bodo določeni cilji za njegovo zmanjšanje; želi 
opozoriti, da je že zahteval, naj EU v naslednjih desetih letih sprejme ukrepe za 
zmanjšanje števila žrtev trgovine z ljudmi za polovico2;

9. poziva Komisijo, naj sprejme predlog za kodeks vedenja uradnikov v institucijah in 
telesih EU, zlasti na službenih poteh v tretjih državah, v skladu s katerim mora biti 
prepovedano koriščenje spolnih uslug kot tudi druge oblike spolnega izkoriščanja in 
nasilja na podlagi spola ter ki bi vseboval obvezne sankcije;

  
1 Resolucija z dne 2. februarja 2006 o trenutnih razmerah v boju proti nasilju nad ženskami in možnih prihodnjih 
ukrepih, P6_TA-PROV(2006)0038.
2 Resolucija Evropskega parlamenta o strategijah za boj proti zlorabi žensk in otrok, izpostavljenih spolnemu 
izkoriščanju (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
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10. obžaluje, da se bolj ne upošteva položaja deklic; poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja resolucije o deklicah, ki jo je 
sprejela generalna skupščina Združenih narodov1;

11. poziva evropske institucije in agencije, naj spodbujajo načelo enakosti med spoloma na 
ravni uprave in se zavzemajo za enakost dostopa žensk in moških do delovnih mest in 
funkcij, zlasti tistih na visoki ravni;

  
1 Resolucija A/RES/60/141, sprejeta 11. januarja 2006.
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